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Exposição do Jardim Zoológico de Boise (Idaho, 
EUA) sobre a Gorongosa abre a 17 de Julho  
  Chitengo (O Autarca) – A 
nova Exposição sobre o Parque Nacio-
nal de Gorongosa (PNG), no Jardim 
Zoológico de Boise, será inaugurada 
em 17 de Julho. A exposição cobre 
uma área de um hectare e contará com 
macacos-cães, macacos-de-cara-preta, 
crocodilos do Nilo, lontras, hienas, fa-
coceros, antílopes, mabecos, aves exó-
ticas e muito mais.  
 A Exposição, no valor de nove 
milhões de dólares americanos, inclui 
réplicas do Laboratório de Biodiversi-
dade E.O. Wilson, de uma machamba 
local sustentável da Gorongosa e, tam-
bém, de colmeias de mel. A machamba 
será uma área activa onde acampamen- 
 
 

sa.  
  Funcionários do Jardim Zooló-
gico   esperam   que  a  réplica  da  ma- 
 

tos e aulas podem ter lugar e permitir 
assim aprender mais sobre a  Gorongo- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 05/07/2019 

Compra Venda Moeda País 

69.36 70.7 EUR UE 

61.58 62.77 USD EUA 

4.37 4.45 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  

Frase: 
 

Não aceite críticas de quem não conhece suas lutas...■ 
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chamba ajude a educar o público sobre 
os aspectos únicos do Projecto da Go-
rongosa, que - além da restauração e 
investigação da fauna bravia - inclui 
programas agroflorestais, sanitários e 
educativos para apoiar as  pessoas  que  
 

Parque da Gorongosa, doando 200.000 
dólares por ano para ajudar a apoiar os 
esforços de conservação da fauna 
bravia. Os fundos são gerados por uma 
taxa de conservação de 50 centavos 
por cada entrada no Jardim Zoológico 
de Boise.■ (Redacção/ PNG) 
 

 

moram perto do parque. 
Os murais pintados com pai-

sagens da Gorongosa servem de pano 
de fundo para as exposições de ani-
mais.  

O Jardim Zoológico de Boise 
tem uma parceria de longa data  com  o 

 

Turismo tem boas perspectivas de crescimento sustentável 
 Ilha de Moçambique (O Autarca) – O sector de Turismo, um dos maiores contribuintes para o crescimento da eco-
nomia de Moçambique, apresenta neste momento boas perspectivas de desenvolvimento sustentável. É uma tese defendida 
pelo Ministro da Cultura e Turismo, Silva Dunduro, na abertura do Quinto Conselho Coordenador do Ministério, que decor-
re desde esta quarta-feira, na cidade da Ilha de Moçambique, província nortenha de Nampula. Silva Dunduro anunciou que o 
número de turistas em Moçambique cresceu 64 por cento em apenas três anos (2015/2018). Revelou que em 2018 o país re-
gistou 2.869.869 turistas, contra 1.636.235 em 2015. Explicou que o crescimento exponencial de turistas em Moçambique, 
no período em referência, é resultada de uma série de medidas tomadas pelo sector a nível interno e dos países da região 
(SADC – Comunidade de Desenvolvimento da África Austral), destacando a uniformização da taxa de vistos com o acordo 
de redução dos anteriores 80 dólares americanos para 50 dólares da mesma moeda.  
 O sector de Turismo é uma das indústrias com registo de maior crescimento em Moçambique e no mundo inteiro, 
justificado pela existência e procura de bom ambiente de convivência nos países. Há cada vez mais pessoas interessadas em 
actividades de viagens e permanência em lugares distintos dos que vivemcom fins de lazer, negócios e outros. 
 Beneficiando da vantagem natural (diversidade ecosistémico), Moçambique oferece várias categorias de turismo, 
desde cultural, gastronómico, consumo, ecológico, aventura, negócios, religioso, formação (estudos); e a província de Sofala 
onde está localizado o emblemático Parque Nacional da Gorongosa representa um importante destino turístico do país.■ (R) 
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Por: Nelson Moda 

Papa vem a Beira ou Beira vai ao Papa 
 Agradeço por sempre e de forma incondicional pu-
blicar meus artigos neste espaço.   

 Já é oficial. Papa Francisco aterra no solo pátrio 
moçambicano no dia 4 de Setembro próximo.     

 No programa oficial publicado no site do Vaticano, 
certamente concebido pelo governo moçambicano e, sem 
dúvidas, do conhecimento da Igreja Católica em Moçambi-
que, não há, contra todas expectativas, escala de visita à ci-
dade da Beira, epicentro do IDAI. As razões não são ofi-
cialmente de domínio público.    

 Moçambique com a visita do Papa, sucessor de Pe-
dro, vigário de Cristo, sairá abençoado, toda a terra e todo o 
seu povo. Um Papa é o símbolo vivo da unidade dos cris-
tãos e não só. Até aqui não dúvidas. Porém, é da expectati-
va do povo beirense, sobretudo após o ciclone IDAI, rece-
ber Papa Francisco no Chiveve. Esta expectativa vai se 
concretizar só e se Bergoglio, o Papa Francisco, romper o 
protocolo papal a última hora, ou mesmo se o Vaticano e o 
governo moçambicano assim concordarem.  
 Todavia, beirenses como povo não ficarão indife-
rentes perante a visita do Papa circunscrever-se territorial-
mente só em Maputo. Se o Papa não vir à Beira, a Beira irá 
ao Papa. Tanto em Maxaquene, ou no Estádio de Zimpeto, 
os beirenses estarão lá. Eu também estarei lá. São cerca de 
1200 kilometros da Beira à Maputo. Apesar da devastação 
que os beirenses sofreram com o ciclone, conseguir-se-à 
meios para custear as viagens. Seja como for, o moçambi-
cano-beirense alegra-se pela vinda do Papa. Muitos de nós 
já o desejávamos nesta cidade muito antes do ciclone.  
 Outrossim, não se pode comparar com João Paulo 
II que percorreu as três cidades numa só visita à Moçambi-
que em 1988. O polaco Woytila visitou Moçambique aos 
68 anos de idade. Bergoglio visita Moçambique 15 anos 
mais velho de idade, pois próximo dia 17 de Dezembro ce-
lebra seu 83° aniversário. Conhecendo o estilo e a esponta-
neidade de Papa Francisco desde início do seu pontificado, 
ele pode e acredito ser desejo dele pisar a Beira e abraçar, 
tocar e consolar os feridos do IDAI, todavia, reconhecendo 
a sua idade, um périplo igual ao de João Paulo II em 1988, 
com apenas 68 anos de idade, faria de Bergoglio muito des- 
gastante. Mas entre o programado e o que  será  em  Setem- 
 

bro, vejo hipóteses do Papa Francisco na Beira ou Beira ao 
Papa Francisco na capital de Moçambique 
 Papa é próximo à Moçambique e atento às pessoas 
feridas em todos momentos. Após o ciclone IDAI que des-
truiu Beira à quase 90%, o Papa em muito pouco tempo ex-
primiu a sua dor pelas vítimas. E em menos de uma sema-
na, exactamente no dia 20 de Março em plena praça públi-
ca, a de São Pedro disse: “nestes dias grandes inundações 
semearam luto e devastações em diversas regiões de Mo-
çambique, Malawi e Zimbabwe. Exprimi a minha dor e 
minha proximidade àquelas populações. Confio as muitas 
vítimas e suas famílias a misericordia de Deus e imploro 
conforto e apoio os que foram atingidos por esta calamida-
de”.  
 Aguardamos esta visita papal como único povo, 
com muito entusiasmo e esperança. Seja bem vindo Papa 
Francisco a Moçambique.■ 

Beira “|escapa” da vaga 
de temperaturas baixas 

 Beira (O Autar-
ca) – A Direcção de Aná-
lise e Previsão de Tempo 
do INAM – Instituto Na-
cional de Meteorologia a-
nunciou a ocorrência de 
uma vaga de temperaturas 
baixas que deverão atingir 
mínimas abaixo de 10 
graus Célcius em algumas 
províncias do sul e centro 
do país, entre os dias 04 e 
08 de Julho corrente. No 
entanto, a cidade da Beira 
e toda a província de Sofa-
la não constam das áreas 
que a serem afectadas pelo 
frio   intenso.   Seja   como 

fôr, é necessária a tomada 
de medidas de precaução 
para evitar-se eventuais 
implicações, sobretudo a 
saúde das pessoas. 
 Um comunicado 
do INAM refere que a va-
ga de ocorrência de frio in-
tenso devido a aproxima-
ção de massas de ar frio 
provenientes do interior da 
vizinha República da Áfri-
ca do Sul deve atingir as 
regiões interiores das pro-
víncias de Maputo, Gaza 
(sul), Manica e Tete (cen-
tro), afectando um total de 
15 distritos.■ (Redacção) 
  
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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@ De Interesse Comunitário e da Mobilidade Rodoviária,... 
 

Por: Eng. Carlos Sousa  
Formador Especialista & Certificado para a região SADC 
Membro da Academia - MasterDrive S.A. homologado por Advanced Driving Institute of Africa 

A nossa Segurança Rodoviária pede 
CONDUTORES mais CAPAZES ao SABER 
controlar os PNEUS! 
 

 

 Caros Condutores e outros Profissionais,   

 O comportamento de um veículo automóvel está 
directamente interligado e dependente dos desempenhos 
dos Pneus e rodas, por isso, as rodas, devem ser controla-
das e mantidas, sob conhecimento e dominio dos Conduto-
res,   

 No essencial:   

 Os Pneus sustentam todo o veiculo e constituem 
o único elo de ligação constante ao solo, sendo eles res-
ponsáveis por guiarem a viatura, sob todas as ordens, antes, 
durante e após parqueamento, se controladas em modo ca-
paz, pelo Condutor, Coordenador, Inspector  e Equipa da 
Assistência técnica!   

 Para facilitar o controlo do estado e condição dos 
Pneus & Rodas em movimento, a engenharia auto criou sis-
temas e processos que nos permitem monitorizar 24/7 vi-
giando os registos da pressão do ar e temperaturas, e por e-
missão de alerta, no caso de ocorrências sobre eventuais 
deficiências em qualquer lugar, instante ou distância em de-
safio, uma vez que, quando a viatura em movimento, os P-
neus  encontram-se fora do alcance visual do Condutor, 
na qualidade de dirigente da máquina.   

 O que é o TPMS ou o controlo da Pressão e Tem-
peratura dos Pneus, e talvez disponível a bordo no carro 
que hoje guia?   

 TPMS são as iniciais de Tyre-Pressure Monito-
ring System ou “sistema de vigilância ou monitorização da 
pressão do ar e temperatura nos pneus”, ainda que seja bas-
tante conhecido por “controlo da pressão dos pneus”, que é 
uma forma mais frequente de dizer o mesmo.   

 O TPMS é um dos elementos de segurança acti-
va e, justamente por isso, evita incidentes e impactos diver- 
 

 

 
 

sos, como gastos excedentes e desnecessários, mas sobre- 
tudo reduz e evita acidentes, uma vez que nos avisa pre-
ventivamente & alerta-nos da importância sobre a manuten-
ção da pressão e temperatura instantâneas verificadas nos
pneus em serviço. (pode incluir o pneu sobressalente ou o 
de reserva). 
 O sistema pode gerir e produzir o ALERTA, face a 
oscilação ou variação da temperature e ou da pressão, sem-
pre que previamente ajustada ao aceitável e correcto valor 
admissível.  
 Recordemos que o pneu foi concebido para cum-
prir com multi desempenhos em simultâneo, encontrando-
se a segurança e tudo em movimento, incluindo as Pessoas 
transportadas, todos dependentes de uma determinada 
pressão de ar, a qual é sempre recomendada pelo fabric-
cante da viatura onde o pneu se encontra instalado em 
serviço.  
 Caso guie com uma pressão inadequada, logo, au-
menta o consumo de combustível, o desgaste do piso do p- 
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neu é irregular, o veículo perde aderência ao solo – prince-
palmente com solo molhado – aumentando a distância de 
travagem, correndo o risco de perder a estabilidade e, in-
clusivamente, existe o perigo de que a roda chegue ao li-
mite de saltar do carro e ou o pneu rebente.  
 O sistema TPMS age radical, fazendo o ALERTA, 
evita e reduz todos aqueles possíveis riscos. 
 

 
 

 Como é que actua? Avisa o condutor, por intermé-
dio de sinais luminosos e acústicos, quando a pressão de ar 
é demasiado baixa, ou seja, não conforme com a que foi 
pré-programado no sistema. 
 Para se compreender melhor o funcionamento do 
controlo de pressão dos pneus devemos ter em conta que e-
xistem dois processos diferentes de concepção e medição; 
o TPMS directo e o TPMS indirecto. 
 Recentes tecnologias evidenciam indicadores elec-
trónicos do sistema TPMS, permitindo um facil controlo 
por parte do Condutor a bordo: 
 Ao fim e ao cabo,  por mais ajudas electrónicas que 
tenhamos, não há nada melhor, como uma inspecção 
diária atenta e visual, feita por nós próprios – Conduto-
res - observarmos os pneus, quando ainda em condição de 
frios, ou seja, pela manhã, e ou no final do dia, sempre an-
tes de movimentarmos a viatura, caso tenha estado várias 
horas imobilizada. 
 Contando com este simples acto de verificação, eli-
minamos eventuais dúvidas ou erros electrónicos e nós, 
Condutores, reduzimos o risco de incidentes, garantimos 
controlo preventivo para segurança rodoviária, e sempre 
ao menor custo por Km percorrido. 
 O facto de sabermos e aplicar-mo-nos  a  controlar 
 
  

 

   

os PNEUS,... FAZ a Diferença,.. e isso,.. ...permite-nos, 
entre rodarmos e chegarmos, tranquilos em Vida o 
NÃO!!!   

 Há quanto TEMPO de vários meses que não con-
trola os PNEUS da viatura, que Você licenciado para guiar, 
afirma conhecer e saber Conduzir??....   

 Não, não confie somente nos serviços em oferta no 
mercado, de assistência, dita técnica, pois infelizmente par-
te deles nem sequer sabem olhar para uma Roda e avaliar 
se apresenta algum defeito - lamento ser duro, pois isso afi-
nal constitui um autêntico crime, e de alto sofrimento!! 
 Um mecânico, o Supervisor, entre outros,  DEVE o 
DEVER de estar apetrechado por via de uma regular e de-
dicada Formação apropriada e inovadora das actuais téc-
nologias sobre Condução Defensiva & Avançada, caso 
contrário, nunca estará CAPAZ de saber completar o Diag-
nóstico de deficiências a uma viatura  e muito menos a uma 
simples Roda ou Pneu, dos quais,  bastante dependemos em 
mobilidade rodoviária! 
 Quanto MAIS sabemos, afinal Mais sabemos 
que MENOS sabemos! 
 Grato & Atentamente!■ 
 

 Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
- Auditoria Ambiental 

- Consultoria em Minas 
- Consultoria em água e saneamento 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
  

Rua Comandante Gaivão N°160 PONTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
  

Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
  

 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
  

Comandante Gaivão Road, N°160 P4NTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

5 de Julho de 1951 … João Paulo 
 

  Ele era o homem do “blues”. Cantou Mudy Waters, 
o primeiro a electrficar todos os instrumentos da sua banda, 
Big Joe Turner, Billie Holiday, Colin James, BB King e 
tantos outros. Cantou o “blues” de Chicago, do delta do 
Mississipi. 
  Os palcos para ouvir João Paulo eram muitos. Tal-
vez o Gil Vicente tenha sido um dos seus preferidos locais 
de encontro com os amantes da sua música. Todos aqueles 
que tiveram o privilégio de o ouvir cantar naquela casa, 
nunca se esquecerão dele, sobretudo pela sua capacidade de 
prender todos aqueles que gostavam de ouvir aquela voz 
rouca. 
  De acordo com o jornal A VERDADE, na coluna 
“Vida e Lazer”, (citação) ... “um dia, no Gil Vicente, JP 
cantava como uma orca. A voz sabia a whisky, era supre-
ma. Era um homem magro que estava no palco, calças 
jeans apertadas, botas à Beatles, mais do que cambadas, um 
jaquetão preto e castanho, e mexas na cabeça. Cantava co-
mo um louco e intercalava as músicas com um gole que lhe 
queimava as cordas vocais e tornava a voz mais espectacu-
lar. 
 Bebia Jack Daniel’s e deixava o copo por cima de 
uma das colunas. Bebia e falava, comunicando com todos. 
Falava em português mas, quando se vai aperceber da pre-
sença de um grupo de estrangeiros, sentados em duas me-
sas, deslizará imediatamente para o inglês e nós, seus cor-
religionários, que nos arranjássemos. JP já estava endiabra-
do. Cantava e bebia e conversava, contando histórias e his-
tórias do blues. Em inglês. 
  O grupo de estrangeiros ficou enfeitiçado e man-
dou comprar uma garrafa de Jack Daniel’s, que João Paulo 
não desdenhou. Continuou a beber como um louco que era 
e a cantar como se estivesse no topo de uma montanha. 
Mas esses serão os derradeiros momentos da vida de um 
homem que pisou profundamente a terra e deixou baba. 
Mas também, se uma lesma deixa baba por onde passa, co-
mo é que João Paulo, que é superior a todas as lesmas, não 
vai deixar baba por onde passa?! Ele foi também vítima da 
sua própria desordem. JP atirou-se - de cabeça - para o pre-
cipício, e já não podia voltar. Isto é, a partir de um determi-
nado momento, ele abraçou uma vida letal e já não tinha 
capacidade de voltar para trás. 
 Contudo, não será por isso que João Paulo vai ser 
lembrado. Será por aquilo que ofereceu ao seu país: o 
blues, interpretado com fidelidade, fazendo sonhar, através 
daquela voz, àqueles que  até  hoje  se  rendem  aos  pés  do 
 

 

ronga eternamente vestido de jeans e botas à Beatles e ja-
queta preta e castanha. Ele morreu num sábado e os sába-
dos eram sagrados para JP, como todos os dias.” (fim de ci-
tação). 
  João Paulo o noctívago, era um conversador nato. 
Um intelectual com estrutura. Um dos homens dos “Mons-
tros” que ele ajudou a fundar na década de 70. 
  Foi a voz que homenageou em registo digital, de 
parceria com Neyma, aquele que era um dos seus ídolos: 
Fany Fumo. Foi uma das vozes do Grupo Coral da Missão 
Suíça. Foi discípulo de Gabriel Chiau. Chegou a jogar fute-
bol no Sporting de Lourenço Marques na categoria de ju-
niores. Fez história com o seu estilo de estar na vida e nos 
palcos. Jeans e botas à Beatles e uma jaqueta preta e cas-
tanha. 
  Por vezes  o Centro Social da Rádio Moçambique, 
era o seu local preferido. E quando acontecia o encontro ca-
sual, conversávamos sobre música. JP, nostálgico como 
sempre, viajava pelo passado das suas canções, dos seus 
encontros com gente da música moçambicana. Bastas vezes 
o encontrei nas sessões de jazz, que eram organizados na-
quele local de lazer, acompanhado de outras figuras do nos-
so cancioneiro. 
  João Paulo nasceu no dia 5 de Julho de 1951. Com-
pletaria hoje os seus 68 anos de idade.■  
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Momento Poético© 
página de artes e letras 

coordenação de Mphumo João Craveirinha 

Calendário Tempo 1983 | há 36 anos                                   
Organizado por Mphumo João Craveirinha / parte 14 /14 – Calendário de Arte, 
apropriado, indevidamente, pelo 4º Congresso da Frelimo de 1983, e, portanto, à revelia do 
organizador. Foi o primeiro e único Calendário de Arte produzido totalmente em Moçambique, 
apesar da crise no sector da Indústria Gráfica. Incluiu os artistas plásticos mais representativos da 
altura. Marechal Samora Machel era o presidente da República e do partido único, em 1983-1984.  
 
 

  
A Propaganda Política servindo-se da ARTE  
Desde os tempos muito antigos que a Arte é utilizada para a 

propaganda e os artistas mobilizados ou forçados a produzir nesse 
sentido, porque dá prestígio e mobiliza.  

No caso do Calendário Tempo, de Abril 1983 até Março 
1984, não foi assim. A execução desse calendário bilingue 
(português-inglês) partiu de uma iniciativa privada do seu 
promotor Mphumo JOÃO Craveirinha com a então 
‘Tempográfica,’ em 1982. (Vide descrição na epígrafe acima).  

À esquerda, representação de escultura em pau-preto do 
antigo mestre Mugogô do planalto de Mueda da década de 1960. A 
escultura é do estilo makonde ‘Binadamu’ que significa 
literalmente ‘filho de homem’ – caracterizada pela figura humana 
onde podemos inferir uma origem comum com a estatuária milenar 
do povo ‘Anú’ (núbios), ancestrais dos anú-sethi, vulgo antigos 
egípcios. ■  
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Pela ordem dos ponteiros do relógio, em baixo, da esquerda para a direita, os 
artistas participantes no Calendário Tempo de 1983: Mukumbuza Machava, Naftal 
Langa; Mankeu Mahumana; Alberto Chissano; Malangatana Ngwenya; Mundau 
Oblino Mabjaia; Roberto Chichorro; Moisés Simbine; Naguib Abdula; Domingos 
Santana Afonso; Paulo Come; Mphumo João Craveirinha. ■ (in Momento Poético©) 
 

Representação da última página do Calendário Tempo 1983 (capa à esquerda). 

É o único 
Calendário de 

Arte, de 
sempre, 

publicado em 
Moçambique 
com artistas 
do ‘Rovuma 
ao Maputo’ 
via ilha de 

Moçambique 
e Zambeze. 
Domingos 

Santana 
Afonso, pintor 

e decorador 
de interiores, 
representou a 

cidade da 
Beira, Sofala, 

onde nasceu 
em 1954.   

Frequentou as 
Belas-Artes 
em Lisboa, 

Portugal.   



 

O Autarca – Jornal Independente, Sexta-feira – 05/07/19, Edição nº 3715 – CAPA DO LIVRO 

FASCÍCULOS COMPLETOS ADQUIRA 


